


Editorial
Po mírném čtyřhodinovém spánku, s mírnou kocovinou, mírnou 
dávkou kofeinu v žilách a mírně nevýživnými kukuřičnými chle-
bíčky na stole reDADAkce začínáme nový den. Ač se nemůžeme 
plně oblažovat veselím a společností na ROOF baru, prozíravě 
otevřená okna nám zprostředkovávají uspokojující akustickou 
složku. Zatímco se snažíme vybraně, vtipně, úderně transfor-
movat dojmy v pojmy, škola ožívá a s ní v pozdějších hodinách 
i DUP39, kde jsme se již dva večery setkávali mírně či více pod-
napilí – dle finančních možností. Snad vám ale ještě nezmize-
ly všechny nastřádané drobáky, protože jsme teprve v polovině. 
Ještě dva epické dny a dvě divoké noci.

Abychom neklesali na mysli, na střeše nás budou dnes doprovázet 
LeDva. A pokud by náhodou nebylo vhodné počasí, nebo byste se 
nechtěli sladit do rytmu s kytarou, můžete si zkusit udělat piknik 
na některém ze zelených paloučků rozprostřených po škole. Jen si 
dejte pozor, ať vás neušlapou nadšenci hrnoucí se na představení. 
Nebo z představení. A nezapomeňte s sebou vzít Obratel, abyste 
se mohli oblažovat psaným slovem, protože koho pořád zajímá 
divadlo, že? Anebo ho prostě využívejte k ovívání, výchovnému 
plácání, jako krátkou ochranu před deštěm nebo podložku pod 
kafe. Multifunkčnost především!

Choďte na představení, představujte se, představujte si!

Alexandra Ratajová
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Rooftop bar / 18:00 – 19:00 

koncert LeDva

 Sklepení DAMU / 12:00 - 17:00 
/ po půlhodinových intervalech /

Prequel Casablanca
(Pro účast je nutno se přihlásit na 

infopointu Zlomvazu ve foyer Divadla DISK.)

 DUP39 / 22:00 – někdy ráno 

/ záleží na dnešním rozpoložení 
strážců zákona /

SoulSpeek01 w/ Jupiter Jax
Nová mejdanová série, jež vznikla fúzí tří rozdílných 

elementů: Good Vibes, Neo violence a XYZ project. První 
díl kolaborace přiváží do Prahy maltského producenta 

Jupiter Jaxe. Očekávejte pestrou škálu žánrů od kvalit-
ního disca přes house až po acid a breakbeat.

OFF PROGRAM Káva o desáté
Markéta Damková

Pokud potřebujete nakopnutí po probdělé noci, není nic lepšího, než káva 
a nějaká ta sladkost. A proč si obojí nedopřát třeba přímo na DAMU? 
V útulném prostoru Chilloutu je pro všechny odvážlivce, kteří se ráno 
dokážou vykopat z postele, připravena odměna v podobě horkých nápojů 
a nacukrovaných koblih. Nemluvě o intelektuální stravě zajištěné zasvěce-
nou diskuzí nad děním předchozího dne.

O co tedy přišli všichni, kdo nedorazili na čtvrteční DAMácké Raňajky? 
Našlo by se toho víc. Třeba testování několika elektrických zásuvek, aby se 
dala uvařit voda. Moc fungovat se jim nechtělo. Anebo se nám nepodařilo 
najít ty správné pojistky, kterými je zapnout. Také promeškali debatu nad 
tím, v čem se liší české a slovenské publikum, a proč jednomu připadá 
šestihodinová inscenace úmorná, zatímco druhý ji považuje za standard. 
A nedozvěděli se, že název inscenace může být natolik odrazující, že v sále 
s kapacitou více než sto míst se najde pouze necelých dvacet otrlých 
odvážlivců.

Takže pozor! Pokud nechcete přijít o spoustu bizarních situací a pikant-
ních historek, potom byste na Raňajkách neměli chybět. Užijete si super 
snídani s fajn lidmi a navrch se dozvíte informace, ke kterým se jinak 
nemáte šanci dostat.



Autista?  Schizofrenik?  Autistický schizofrenik?
Markéta Damková
 
Gerda je děvčátko. A nemůže se rozhodnout, co dělá nejradši. Učí se? 
Sáňkuje? Obojí? Tak jako tak má svou hlavu a neposlouchá, když by měla. 
A zčistajasna už není koho poslouchat. Gerdina maminka umře zrovna ve 
chvíli, kdy si děvče venku užívá sněhu. A holčička zůstane sama. I když… 
Kolem ní je spousta věcí, jichž stojí za to si všimnout. A chce to jen trošku 
fantazie, aby ožily.
Dívenka Gerda je zosobňována dvěma herečkami, jakýmisi alter egy, které 
si odporují, ale zároveň se doplňují. Jako by jedna vycházela z druhé, či 
spíše byla její schizofrenní představou. Zatímco jedna z hereček je totiž 
Gerdou po celou dobu, ta druhá se proměňuje a zastupuje další a další 
postavy, které jsou spíš než skutečnými osobami Gerdinými fantaskními 
vizemi. Ona sama vyvolává dojem autisty obklopeného známým světem, 
který nesmírně citlivě vnímá každé jeho narušení a jen těžko se s ním vy-
rovnává.
Inscenace využívá principů loutkového a stínového divadla. Dramatičnost 
je umocněna vhodně zvoleným nasvícením a rovněž hudbou, která dodává 
scénickému tvaru ucelenost.
Gerda je o hledání. Sebe sama i svého místa ve světě; lidí, kteří nás na této 
strastiplné cestě mohou doprovázet. To vše opředeno závojem tajemna 
a zvláštní neskutečnosti.

 
Škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislavě
Inscenace: Gerda
Autor: Hans Christian Andersen
Režie: Alžběta Kavaničová
Hrají: Alžběta Kavaničová, Lenka Škoricová



Tkáně propojující tělo s duší
Marie Kobrlová

V černočerné tmě Disku je nasvícen a odrolován dlouhý kus hnědého 
papíru vytvářející pomyslné přehlídkové molo a zároveň spojující dvě do 
sebe otevřené kruhové arény.  Diváci jsou usazeni po obvodu scény a oc-
itají se tak na hraně jeviště a hlediště zároveň. Uprostřed hracího prostoru 
je zúžení, sedačky jsou po každé straně obvodu přiblíženy k sobě a dochází 
k průniku obou arén, čímž uspořádání scény cíleně vytváří hru s divákem, 
který je vždy schopen vidět jen určitý úsek dění.
Vně hracího prostoru jsou postupně osvětlovány čtyři kouty scény odkrýv-
ající další symetricky umístěná plátna hnědého papíru. Současně se za 
zvuku reprodukovaného hlasu komentujícího flóru a zajímavosti z rostlin-
né říše vynořují v záplavě světel i další dvě plátna umístěná uvnitř arén.
Performeři jsou oděni do minimalistických, střídavě osvětlovaných ko-
stýmů. Zrcadlí fragmentárními citacemi a robotickými pohyby téma 
vztahů a dokresluje tak tvořivý prostor, který funguje na bázi laboratoře. 
Paralelu k nim vytváří projekce rostlinné říše, jež reaguje na pohyb herců 
snímáním jejich podrážek.
Aktéři opouští svá místa a pobíhají po celém prostoru. Dychtivě všude na-
lepují kartičky se svým jménem a značkují své vlastní území. Neopouštějí 
tak od interakce s divákem, ale zároveň se divákovi neoddávají. Každý si 
může vybrat, jak na značkovací proces zareaguje, zda bude recipientem 
nebo aktivním spolutvůrcem.
Z příliš široké škály vizuálních a zvukových podnětů, v kterých se lze stěží 
zorientovat, mám nejprve pocit změti nedotažených obrazů a z toho pl-
ynoucí nevyčerpanost motivů a významů. Postupně se však mé smysly 
noří hlouběji. Výtvarnou laboratoř a různorodost vnímám jako neutucha-
jící impuls k procesu. Fragmenty s tématy oddanosti, nejistoty, víry a od-
hodlání v partnerských vztazích značí ideovou rovinu, jež je klíčová. Jde 
o učení se a objevování prostoru a přírody.
V závěru každý z aktérů vyslovuje svůj strach z nepochopení druhými a své 
pochyby o sobě samém, přičemž je osvícen jeden z kostýmů, zobrazující 
tkáň a na plátně se objeví projekce tkáně, značící plnost postoje, vyslovení 
sebe sama. Toho, co skrývám a co je pro mě osobní. VŠMU ve výtvarném 
divadle s prvky performance reflektuje, jak se mínění společnosti promítá 
v nás samých. A právě tím jsme si my všichni podobní.

 
Škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislavě
Inscenace: My _ _ _
Autor: Juraj Bako a kol.
Režie: Juraj Bako
Obsazení: Mária Guldenová, Lucia Hivešová, Peter Pavlík, Leona Tešinská



Rodina, základ domova?
Alexandra Ratajová

Odkud kam, kde je doma, co je rodina, kde mizí a začíná, čím se stává, čím 
se stáváme, my, rodina, domov.
Autorská klauzurní inscenace studentů katedry činoherního divadla uka-
zuje, odhaluje, ptá se a mluví o možnostech domova a tématu rodiny, 
která se rozpadá, skládá znovu na nových principech, v nových domovech. 
Tvoříme si domov sami nebo je nám utvořen okolím, politickou situací, 
historií? Co se stane, když z domova odejme? A když se vracíme zpět?-
Jednotlivé postavy, více či méně anonymní, utíkají ze země, odcházejí ze 
svých měst, aby si tvořili život v městech jiných, zapomínají na své rodiče 
nebo naopak vzpomínají až moc. Odkládají telefonáty s matkou na neu-
rčito, doma je zas rozčiluje ignorace rodiny vůči světu a zahlcenost obra-
zovkami.
Výrazným komunikačním prostředkem na scéně je právě televize. Perma-
nentně zpřítomňuje mediálnost, bez které se nedokážeme obejít. Pouštěné 
záznamy pomáhají definovat situace a samotné postavy. Sestra v placaté 
televizi a bratr přítomný na scéně. Řeči o politické historii a nahrávka Sa-
metové revoluce. Rodina sledující AZ kvíz a syn podněcující své blízké ke 
komunikaci.
Představení netvoří pevně ukotvený příběh, ale fragmenty pokoušející 
se uchopit a přiblížit rozličné rodinné a společenské situace. Minulost 
postav se dozvídáme skrze vyprávění herců, jen výjimečně z jejich jednání. 
Společně s televizí tak herci vytvářejí médium. Velmi citlivě tím však pobízí 
diváka k vnímavosti nejen vůči inscenaci, ale i vůči sobě samému.

Škola: Divadelní fakulta AMU v Praze
Inscenace: Odcházíme
Režie: Norbert Závodský
Dramaturgie: Kateřina Slezáková
Hrají: Denisa Barešová, Jindřiška Dudziaková, Filip Březina, David Kozák



Je či není přítomen?
Marie Kobrlová

Veškeré pohyby byly vytvořeny na základě autorových pocitů, jakožto 
osobní výpověď, kdy se z jedné části inspiroval vlastními prožitky, z části 
druhé čerpal z inspirace známých, nevázaně se oddávajících večírkům 
a drogám.
V prázdném čtvercovém prostoru vidíme ve zmítajících se dynamických 
tanečních kreacích shrbenou, osamělou a přežívající bytost, která ztratila 
sama sebe. Vzadu na stěně jsou křídou nakresleny bílé čárky, přeškrtnuty 
vždy po trojicích, znázorňující počítání dnů samoty. Tělo tanečníka v rytmu 
opakující se hlasité instrumentální hudby pluje celým prostorem s úzkost-
nou expresivitou, kterou vyjadřuje objímajícím gestem sebe sama. Několik 
čárek na stěně zůstává nedotčených. Tanečník k nim přistoupí a zbýv-
ající trojici přeškrtne. Jeho dny jsou sečteny. Pohybující se tělo se však 
nevzdává a ve svém tanci pokračuje, rozšiřuje a zvětšuje svá gesta. Hudba 
se neustále neměně opakuje, ale zdá se, že i přesto cyklus přináší naději.  
V závěru patnáctiminutové etudy tanečník široce roztáhne paže do pros-
toru, jako by v harmonii a usmíření se se svým životem. Přijímá sám sebe, 
svou samotu. Smaže všechny křídové čáry a v tichu odejde.
Orszulikovo taneční sólo je dokonale spjato s hudbou. Nicméně by bylo 
zajímavé vidět pouhý tanec bez hudebního doprovodu. Intenzita divákova 
prožitku by tak mohla být silnější.
 
Škola: Hudební a taneční fakulta akademie múzických umění v Praze
Inscenace: Je on?
Autor, režie a choreografie a obsazení: Eduard Adam Orszulik
Kostým: Miro Sabo, Lukáš Lindner
Hudba : The Knife



Mateřství na obtíž
Marek Pechlát

Hra Blanky Křivánkové je děsivou 
vizí z nepříliš vzdálené budoucnosti. 
Z náhradního mateřství (surogace) se 
stal výnosný obchod. To platí ostatně 
již dnes, ale hra Kosatky toto téma roz-
vádí do děsivé absurdity. Mateřstvím 
si ženy nechtějí znepříjemňovat život, 
a tak si dítě mohou pořídit stejným 
stylem, jako si pořizují třeba dům na 
klíč. V katalogu si vyberou vhodné DNA 
otce. Může to být Argentinec nebo Ind, 
záleží jenom na nich. Výška, barva pleti 
nebo barva vlasů jsou pouze libovolně 
volitelné parametry. A pokud se jim 
třeba nelíbí jejich vlastní geny, nevadí. 
Pro dítě si prostě vyberou vhodnější 
vajíčko, než je to jejich. Zvolí si, jaké dítě 
chtějí, zadají zakázku a nakonec dos-
tanou požadovaný produkt. A to vše 
bez námahy, stačí jen zaplatit.
Text pro čtyři ženské postavy – dvě 
náhradní matky, jednu podnikatelku 
v oblasti surogace a jednu zákazn-

ici – postupně rozvíjí osudy jednot-
livých postav. Dozvídáme se o trag-
ické smrti syna zákaznice, která chce 
z jeho posmrtně získaného spermatu 
stvořit nové dítě. Náhradní matky pop-
isují, jak chladně a necitlivě se k nim 
jejich zákazníci chovají. Staly se z nich 
pouze stroje na děti, které nemají 
právo na soucit. A nakonec zjišťujeme, 
jak zemřela dcera obchodnice zam-
ěstnaná jako náhradní matka právě 
v matčině firmě. Z mateřství se vytratil 
cit a stal se z něj pouhý obchod. Na hře 
je nejděsivější právě to, jak se z něčeho 
tak intimního a lidského může stát 
něco tak odlidštěného. A také fakt, že 
od toho nejsme vůbec daleko.

Škola: Divadelní fakulta AMU v Praze
Inscenace: Kosatky
Autor: Blanka Křivánková
Režie: Barbora Mašková
Hrají: Barbora Poláchová, 
Michaela Gatialová, 
Tereza Terberová, 
Sára Affašová

3D TŘEMA OČIMA
Eliška Raiterová, Marek Pechlát, Lenka Skalická

Ve čtvrtek odpoledne se v rámci Zlomvazu odehrálo troje 
scénické čtení současné dramatiky, již sedmý ročník pro-
jektu 3D – třetí rozměr dramatu, na kterém se ve spoluprá-
ci s DAMU podílí divadelní, literární, audiovizuální agentura 
Dilia. Smyslem projektu je seznámit studenty uměleckých 
škol a jejich diváky s novými, v Česku dosud neuvedenými 
hrami, jak v krátké promluvě na začátku prvního čtení ob-
jasnili vedoucí divadelního a hudebního oddělení agentu-
ry Dilia Zdeněk Harvánek a divadelní agent David Košťák. 
První čtenou hrou byla Žena v domácnosti (Huisvrouw, 1999) 
nizozemské autorky Esther Gerritsen, druhou česká hra Ko-
satky (2010) Blanky Křivánkové a poslední Po konci světa 
(After the End, 2005) britského dramatika Dennise Kellyho.

Před bubnem pračky
Eliška Raiterová

Čtení nizozemské hry Žena v domác-
nosti připravila studentka druhého 
ročníku činoherní režie a dramaturgie 
Aminata Keita ve spolupráci se stu-
dentem třetího ročníku katedry teorie 
a kritiky Ludvíkem Pízou. Text, který je 
monodramatem osamocené ženy če-
kající doma na manžela, seškrtali do 
semknutého tvaru půlhodinové délky 
a rozdělili dvěma herečkám, dvěma 
vnitřním hlasům Ženy. Každodenní 
přesně vyměřený čas od jedenácti do 
půl šesté v bezchybném domově, kde 
nic nechybí: pračka s programem před-
pírky, tyčový mixér, gumová hubič-
ka na konvici, aby nekapala, štěteček 
na čištění žampiónů ani tabatěrka 
přesně na čtyři tampóny. Nebo přece? 
Jak vyplnit šest a půl hodiny denně? 
Vzpomínkami, sny a touhami při ne-
konečném škrábání brambor, strachy 
a úzkostmi vyplouvajícími před vířícím 
bubnem pračky. Hra autorky, v rodném 

Nizozemí dobře známé a oceňované, 
kreslí docela obyčejný den docela 
obyčejné ženy čekající na svého muže 
a pečující o domácnost, tak jak to 
každá žena zná. S pochybnostmi, které 
přináší samota, a očekávaným vy-
touženým příjezdem kovboje na koni 
o půl šesté. Šťastným krokem bylo 
hravé rozpohybování mezi škrabkami 
na brambory, osvěžovači vzduchu 
a skleničky s peříčky svěřené dvěma 
herečkám. Kateřina Kozinová a Marie 
Anna Krušinová spolu občas souhlasí 
a občas se dohadují, ale stále jsou si 
navzájem jistou osamělou společnos-
tí a vtahují diváka do křehkého světa 
ženské intimity.

Škola: Divadelní fakulta AMU v Praze
Inscenace: Žena v domácnosti
Autor: Esther Gerritsen
Úprava: Aminata Keita a Ludvík Píza
Režie: Aminata Keita
Výprava: Michal Spratek
Hrají: Kateřina Kozinová 
a Marie Anna Krušinová
 

Tísnivá hra 
s dávkou humoru
Lenka Skalická

Introvertní Mark, krásná a oblíbená 
Luisa, společně ukrytí v protiatomovém 
krytu před ničivými následky jaderného 
výbuchu. Nebezpečí však jen zdánlivě 
číhá venku. Zhušťující se napjatá at-
mosféra vygraduje až k odhalení děsivé 
pravdy o Markově záměru, získat si lží 
a nátlakem lásku své vyvolené. Text 
anglického dramatika Dennise Kelly-
ho nápaditě ukazuje, kam až je scho-
pna člověka dovést touha a žárlivost. 
Svižné dialogy mnohdy dovedou diváka 
ke smíchu, a to nejen svou úderností, 
ale místy i absurdností. Například, když 
Marek trvá na tom, aby s ním Luisa 
hrála populární hru Dračí doupě pod 
výhružkou, že je to jeho protiatomový 
kryt, nebo když se ji při jejím stálém 
odmítání rozhodne trápit hladem.
Třetí text z trojice scénických čtení 
uvedený pod názvem Po konci světa 

ukončilo sérii představení v rámci pro-
jektu 3D. Hru přeložil a zároveň zrežírov-
al Tomáš Loužný. Ačkoli mluvíme 
o scénickém čtení, lze zde znát dobře 
odvedená režijní i herecká práce, která 
si pohrála i s takovým detailem, jakou 
byla manipulace se samotnými listy, 
z nichž oba aktéři četli text. Zároveň 
jednoduše, avšak účelně navržený 
prostor tvořený pouze patrovou 
postelí a žebříkem, vyvolá tísnivý pocit 
a umocní tak nebezpečný vztah mezi 
mužem a ženou, jenž později vygraduje 
až k naléhavé hře zvrhlého násilníka se 
svou obětí. Kellyho hra má rychlý spád 
a jistě i přes své ponuré téma, které 
se dotýká i dnešních vztahů, přinese 
diváku pobavení.

Škola: Divadelní fakulta AMU v Praze
Inscenace: Po konci světa
Autor: Dennis Kelly
Překlad a režie: Tomáš Loužný
Hrají: Martina Jalůvková 
a Kryštof Bartoš 
 





Násilná smršť na svatbě
Veronika Svobodová
 
Stůl. Almara. Rozbité židle. Ze zákulisí se ozývá řev. Tři mladíci se snaží vy-
razit dveře do sálu. Přišli na svatbu. Hledají zábavu.
 
Veselica (do češtiny se hra překládá jako Tancovačka) je absurdní hra 
dramatika Slawomira Mrožka, která byla vydaná v roce 1964 a je s touto 
dobou spjatá. V textu se odráží existenciální krize, vnitřní nejistota člově-
ka, strach a nedůvěra nejenom v politický systém, ale také v lidi kolem 
nás. Tři postavy vystupující ve hře si myslely, že dorazí na svatbu. Plni 
očekávání a radosti. Ale kde nic, tu nic. A tak hledají důvod, proč se ona 
veselice vlastně nekoná.
 
Hra by dozajista mohla fungovat i po padesáti letech od napsání, její 
témata jsou nadčasová. Třeba dnes už opravdu nemůžeme nikomu věřit. 
Přátelům a občas ani sobě.
Celá inscenace se nesla až v příliš realistickém duchu, v ukřičeném 
a násilném rytmu. Herci jako by nevěděli, o čem hrají. Veskrze na sebe jen 
odkřičeli text. Díky tomu všemu nebyl divák schopen postihnout všechny 
nuance a nakonec si tak z představení téměř nic neodnesl. 
 
Škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislavě
Inscenace: Veselica
Autor: Slawomír Mrožek
Překlad a režie: Mgr. Art Peter Mikulík
Scénografie a kostýmy: Dáša Veselovská
Light design: Igor Iliť
Hrají: Matej Babej, Marek Lupták, Márton Béhr



Objevování nebe skrze oheň, 
vodu a smažená vajíčka 
Alice Škrlantová

Pražská „alterna“ se v současné době snaží oživit loutkářskou tradici kat-
edry, jež v posledních letech z tvorby jejích studentů poněkud vypadla, 
a nebe objevují živí herci, loutkoherci a loutky. Tvůrci dramatizace románu 
Harryho Mulische v programovém textu svůj pokus o scénickou adapta-
ci odsuzují k „neúspěchu“.  Jak do osmdesáti minut napasovat obsáhlou 
„ságu“, často přirovnávanou k dílu Thomase Manna, plnou politických úvah 
i úvah filozofických o víře náboženské a víře milostné? Mulischův román 
v podání čtvrtého ročníku KALDu autora necituje v celé jeho šíři, nesnaží 
se vysvětlovat, „o co v předloze vlastně jde“, a namísto toho na jevišti 
ožívá v obrazech, zvucích, myšlenkách.
Bible praví: „Bůh řekl: 'ať je světlo' - a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je 
dobré, a oddělil světlo od tmy.“  Všechno začíná světlem a stejně tak do 
světla v úvodu inscenace vplouvají herci. Božské stvoření lidstva, ale 
zároveň početí člověka ve vší sexualitě a pudovosti, kterou v sobě nese. 
Bůh versus ďábel. Světlo a tma. Oheň a voda. Spirituální motivy jsou zde 
propojovány se základními „existenčními“ materiály, jako je voda, dřevo, 
kámen, kov či vejce, a jež jsou materiální podstatou bytí. Dějová linka se 
místy může zdát matoucí a divák neznalý Mulischovy předlohy marně 
pátrá po dějových faktech typu „kdo, s kým, jak, kdy, kde, co a proč“. Děj 
jako takový však díky důrazu na zmíněnou materialitu lidské existence 
ztrácí na důležitosti a do popředí se dostává prazáklad všeho - Desatero 
božích přikázání, a jeho porušování ať už v náboženské rovině, či z čistě 
etického úhlu pohledu. Hledání víry, hledání dotyku, něhy, lásky a nakonec 
i otce, tedy stvořitele individuálního života konkrétního jedince.
Do toho všeho se nás ďábelský našeptávač skrze nevhodný antisemit-
ský vtípek, či obrazy berlínského Židovského památníku, ptá: „Jak je 
možný holokaust, pokud je Bůh?“ Tyto pochybovačné myšlenky vrcholí 
v pre-apokalyptickém vyvrácení desatera, jež nemůže končit jinak než 
apokalypsou. Dalo by se říci, že pokus o scénickou adaptaci románu Ob-
jevení nebe byl skutečně neúspěšný, pokud v něm chcete hledat literaturu, 
ale divadlo je unikátní ve své obrazivosti a byla by škoda slepě tlumočit 
to, co bylo napsáno.
 
Škola: Divadelní AMU v Praze
Inscenace: Objevení nebe
Autor předlohy: Harry Mulisch
Režie: Braňo Mazúch
Hrají: Jan Strýček, Dominik Migač, Julie Šurková, Lumíra Přichystalová, 
Mastin Cikán, Ladislav Karda, Nataša Mikulová



  

English summary of Day 2
  

   During the second day of Zlomvaz festival we could have seen anoth-
er interesting performances. We are leaving by DAMU Prague is a project 
made by students of third grade students of acting and fourth grade stu-
dents of directing/dramaturgy. The production deals with questions con-
cerning family and home. What is home? What happens when we leave 
our home? Are we the creators of our home, or is it created by our back-
ground, political situation, or by history? These are some of the questions 
which were explored in performance fragmented into multiple family and 

social situations.
   The audience were led into the depths of Hans Christian Andersen lit-
erary work by Gerda from VŠMU Bratislava. The story tells us about a girl 
called Gerda, who loses her mother and is left alone in the world. Gerda 
must find herself and her place in the world which she percieves very sen-
sitively. Lenka Škoricová and Alžběta Kavaničová starr this play, while Ka-

vaničová is also the director of the whole piece.
   In the afternoon Zlomvaz was hosting project called 3D - third dimen-
sions of drama, which is held in co-production with DILIA company. The 
goal of the project is to introduce new plays to the audience. For this 
year, students of DAMU prepared three scenic readings: a Dutch play The 
Housewife by Esther Gerritsen, The Orcas by Czech author Blanka Křivák-
ová and After the End of the world, by famous English writer Dennis Kelly.
   Except reading and performances based mostly on actors, we could 
also have seen a performance, where actors are trying to get back to the 
puppet theatre tradition of DAMU. This performance is called Discovery 
of heaven and is performed by this year´s absolvents who worked with 
novel of Harry Mulisch. The Creators were dealing with the text full of po-
litical, philosophical and religious thoughts just with their own bodies and 
puppets. The way they chose is not trying to explain the text, but to build 

fantasy, sounds and impressions which correlate with it.
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